Tigrinya
Buffalo Public Schools
ኣብ 2021 ንኣሜሪካ ናይ ድሕነት መደብ ናይ ገንዘብ ሓገዛት (American Rescue Plan Funds) ኣመልኪቱ ግምገማ
እዚ ግምገማ ኣብዞም ዝስዕቡ ከባቢታት ነንበይኑ ከተኩር እዩ፤











ርእሰ ማላዊ ምምሕያሻትን፣ ናይ ህንጻታትን መሬታትን ተበግሶታት
ተምሃሮ ቴክኖሎጂ ንምርካብ ዘለዎም ተኽእሎ ምድጋፍ
ናይ ተምሃራይ ጥዕናን ደህንነትን
ዝተማህርዎ ካብ ምጥፋእ ደው ናይ መበሊ ተበግሶ
ንኣመሃህራ ብዝምልከት ዝግበሩ ተበግሶታት
ንተምሃራይ ማሕበራዊን/ስምዒታዊን ደገፋት
ነቶም ኣዝዮም ሓገዝ ዘድልዮም ተምሃሮና ምድጋፍ
ኒሚግራንት ተምሃሮን ቋንቋ እንግሊዝ ዝምሃሩ ምድጋፍ
ንወለዲን ስድራ ቤታትን ምድጋፍ
ናይ ሞያዊ ምዕባለ ተበግሶታት

1. ኣየናይ(ኖት) ጉጅለ(ታት) ብዝበለጸ ይገልጹኻ? (ንዝምልከቱኻ ኩሉ ምረጽ
o ናይ ከተማ Buffalo ተቀማጢ
o ወላዲ/ኣላዪ/ተከናኻኒ
o ተምሃራይ
o ናይ Buffalo Public School ምሩቕ
o ካብቲ ሕብረተሰብ ናይ ዝተመስረተ ትካል ኣባል/ወኪል (ንኣብነት፣ Say Yes፣ United Way፣ ወዘተ)
o ሓኪም፣ ነርስ ወይ ናይ ሕክምና በዓል ሞያ
o ካብ እንግሊዝ ወጻእኢ ካልእ ቋንቋ ናይ ዝዛረብ ገዛ ኣባል
o ናይ ሓደ ኣሜሪካዊ ወደባት ብሔር ኣባል
o ካልእ (ግለጽ)_________________________________
2. ርእሰ ማላዊ ምምሕያሻትን፣ ናይ ህንጻታትን መሬታትን ተበግሶታት፤ (ንእትድግፎም ሓሳባት ምረጽ)
o

ደረጃ ኣየር ንምምሕያሽ ዝሕግዙ ናይ ኣየር ቬንቲሌሽን ሲስተም ምዝማን/ምምሕያሽ።

o

ናይ ዋተር ፋውንቴናት ናብ ብጥርሙዝ ማይ መምልኢ ነቑጣታት ምምሕያሽ።

o

ኣብ ቤት ትምህርትታት ዘሎ ናይ ጽርየት/ሳኒቴሽን ደረጃ ምልዓል።

o

ንናይ ቤት ትምህርቲ ህንጻታት ቅርጻዊን ደህንነታዊ ምምሕያሻት (ንኣብነት፣ ሓድሽ መሳኹቲ፣ መዓጹ፣ ናይ
ሰኩሪቲ ሲስተማት፣ ዚንጎ፣ ቡንባታት፣ መናድቕ፣ ኤሌክትሪክ፣ ቀለም፣ ስሚንቶ መሬት፣ ናይ ሊድ ቀለም ምልጋስ፣
ወዘተ)። ኣብ ታሕቲ ኣብ ዘሎ “ካልእ” ዝብል ክፍሊ ምምሕያሻት የድልዮ እዩ ንእትብልዎ ፉሉይ ህንጻ ሓሳባትኩም
ሃቡ።

o

ኣብዚ እዋን ንዘለዉ ናይ ስፖርት መሳለጥያታት፣ ናይ መጻወቲ ቦታታትን ጂምናዚየማትን ዝተመሓየሸ ደህንነት
ንክህልዎም፣ ዝለዓለ ናይ ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ስንክልና ንዘለዎም ተምሃሮን ስድራ ቤታትን ከአንግዱ ምእንቲ
ክኽእሉ ምዝማን/ምምሕያሽ (ንኣብነት፣ ኮፍ መበሊ፣ መጉየዪ ሜዳ፣ ናይ ሳዕሪ መሬት፣ ሎከር ሩም፣ ወዘተ)።

Tigrinya
o

ጉቡእ ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ክግበረሉ ዘኽእል ቦት ኣብዘይምርካቡ ዕብይ ዝበለ ህዝቢ ንምእንጋድ እንተ
ዘይተኻኢሉ፣ ወለዲ፣ የዕሩኽን ተከናኸንቲ ንዝህልዉ ናይ ተምሃሮ ናይ ስፖርት ትልሂታት ብዲጂታዊ/ቨርቹዋል
መገዲ ዝርእዩሎም መገዲታት ምድላው።

o

ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቅሱ ወላ ሓደ

o

ካልእ _____________________

3. ተምሃሮ ቴክኖሎጂ ንምርካብ ዘለዎም ተኽእሎ ምድጋፍ፤ (ንእትድግፎም ሓሳባት ምረጽ)
o

ልሙድን ብፉሉይ መገድታት ንተምሃሮ ትምህርቲ ኣብ ምሃብ ዝሕግዙ ናይ ትምህርታዊ ቴክኖሎጂ (ሃርድዌር፣
ሶፍትዌር፣ መራኸቢ፣ ሓጋዚ ቴክኖሎጂን፣ ኣዳፕቲቭ መሳርሕታትን ወሲኽካ) ምግዛእ።

o

ዝተመሓየሸ ናይ ካሜራ ናውቲ (ንኣብነት፣ ነቲ መምህር እናሰዓቢ ባዕሎም ዝንቀሳቀሱ ካሜራታት፣ ትራይፖዳት፣
ወዘተ) ምግዛእ።

o

ተምሃሮን ወለዲን ናጻ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብ መላእ ቤት ትምህርቲን ሰፈርን ዝተመሓየሸ
ናይ ዋይፋይ (WiFi) ኣገልግሎት ምሃብ።

o

ንሓደስቲ ማምሃራን ናይ ቨርቹዋል ክፍሊ ቴክኖሎጂን ሪሞት ምህሮን ስልጠና ምሃብ።

o

ብዝበለጸ መገዲ ደህንነቱ ዝተሓለወ፣ ብደረጃኡ ብሉጽ ዝኾነ ናይ ኔትዎርክ ትሕተ ቅርጺ ንክህሉ ዳግመ-ዲዛይንንን
ዳግመ-ህንደሳ መግበሪ ስትራተጂታትን መፍትሕታትን ምድላው።

o

ተምሃሮን ስድራ ቤታትን ናይ ቤት ትምህርቲ ኣውቶቡስ መዓስ ትመጽእ ከም ዘላ ንኽፈልጡሉ ዘኽእሉዎም ኣፓት
(apps) ወሲኻ፣ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣውቶቡስ መስመር ዘርኢ ሶፍትዌር ምምሕያሽ።

o

ኣብ ናይ Adult Education ፕሮግራም ንዘሎ ናይ ሃርድዌርን ሶፍትዌር ቴክኖሎጂ ምምሕያሽ/ኣፕግሬድ ምግባር።

o

ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቅሱ ወላ ሓደ

o

ካልእ _____________________

4. ናይ ተምሃራይ ጥዕናን ደህንነትን፤ (ንእትድግፎም ሓሳባት ምረጽ)
o

ናይ ኮቪድ-19 ሓደጋ መነከዪ ቀረባት ምቅራብ ንምቅጻል (ንኣብነት፣ መካላኸሊ መስቲያታት፣ ማስካት፣ ሃንድ
ሳኒታይዘራት፣ ናይ መጽረዪ ምህርታት፣ ወዘተ)።

o

ካብ ቀጽሪ ወጻኢ ንዝሰርሑ መምሃራን (ንኣብነት፣ ኣቲ ናይ ማሕበረሰብ ማእከላት ይሰርሑ ንዘለዉ ናይ Adult
education ሰራሕተኛታት ) ተወሳኺ ናይ ኮቪድ-19 ሓደጋ መነከዪ ቀረባትን ናይ መጽረዪ ምህርታታትን ምቅራብ።

o

ዝተፈላለዩ ናይ ሜካኒካልን ቬንቲሌሽን ሲስተማት ምእንቲ ክህልዉ ኣብ ጎኒ ወይ ውሽጢ ናይቲ ክሊኒክ ናይ
መፍለዪ ክፍላታት ዲዛይን ምግባር።

o

ብደረጃ ቤት ትምህርቲ ንተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ኣብ ቀጽሪ ግቢ ንዝግበር ናይ ኮቪድ-19 መርመራ እዋናት ልዕል
ምባል።

o

ኣብ ጂምናዚዩም፣ ኣውዲቶሪኡምን ካፊቴርያ ንዘሎ ናይ ኣየር መዘዋወሪ ሓገዝ ዝኾኑ ተወሰኽቲ ሜካኒካዊ ናውቲ
ምቅራብ።

Tigrinya
o

ተወሰኽቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ነርስታት፣ ተተከእቲ ነርስታትን ናይ ፊልድ ትሪፕ ነርስታትን ምቅራብ።

o

ንደህንነት ናይ ህንጻታት ዝኾኑ ናይ ቪድዮ ካሜሪኣን ኣውቶሜትድ ሰኩሪቲ ሲስተማት ምምሕያሽ። .

o

ናብቲ ህንጻ መእተዊ ዝኾኑ ሓደስቲ ቀንዲ መእተዊ ቦታታት ዲዛይን ምግባር።

o

ልሙድ ናይ ጥርሙዝ መሳኹቲ ብጥይት ዘየንኩሎ ጥርሙዝ ምቅያር።

o

ናይ ተምሃሮ ደህንነት ንምምሕያሽ ዘኽእሉ፣ ተምሃሮ ክንዴናይ ኣውቶቡስ ይጠቀሙ ከምዝኾኑን ኣበይ ከም ዘለዉ
ብዝሓሸ መገዲ ዝከታተል ሲስተም ምዕዳግ (ንኣብነት፣ ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ/ገዝኦም ብደሓን ከም ዝበጽሑ
መረጋገጺ)።

o

ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቅሱ ወላ ሓደ

o

ካልእ _____________________

5. ዝተማህርዎ ካብ ምጥፋእ ደው ናይ መበሊ ተበግሶ፤ (ንእትድግፎም ሓሳባት ምረጽ)
o

ኣብ እዋን ክረምቲ ተወሳኺ፣ ብኣካል ተረኺብካ ዝግበር ናይ ምህሮ እዋን ምቅራብ።

o

ቅድሚን/ ወይ ድሕሪ ትምህርቲ፣ ተወሳኺ፣ ብኣካል ተረኺብካ ዝግበር ናይ ምህሮ እዋን ምቅራብ።

o

ኣብ ቀቀዳም ተወሳኺ፣ ብኣካል ተረኺብካ ዝግበር ናይ ምህሮ እዋን ምቅራብ።

o

ናይ ቨርቹዋል/ኦንላይን ፎርማት ተጠቂምካ ተወሳኺ ናይ ምህሮ እዋን ምቅራብ።

o

ንጸገሞም ተምሃሮ መደገፊ ዝኾኑ ተወሰኽቲ ናይ ኣካዳሚካዊ ሓገዝ ምንጭታት ምግዛእ።

o

ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቅሱ ወላ ሓደ

o

ካልእ _____________________

6. ንኣመሃህራ ብዝምልከት ዝግበሩ ተበግሶታት፤ (ንእትድግፎም ሓሳባት ምረጽ)
o

ናይ ዲጂታል/ኦንላይን ፎርማት ተጠቂሙ ናይ ትምህርታዊ ኣማራጽታት ምቅራብ (ንኣብነት፣ ሙሉእ ብሙሉእ
ቨርቹዋል ዝኾነ ሃይስኩል)

o

ኣብ እዋን መዋእለ ህጻናት ናይ ምጽሓፍን ምንባብን ክእለት መደገፊ ምንጭታት ምቅራብ።

o

ንክፍሊን ንናይ ቤት ትምህርቲ ቤተ መጻሕፍቲ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ምቅራብ።

o

ንክፍልታት ዝኾኑ ሓደሽቲ መጻሕፍቲ፣ ናይ መምሃሪ ፕሮግራማት፣ መምሃሪ ናውቲ፣ ናይ STEAM ምንጭታትን
ናይ ላቦራቶሪ ናውቲ፣ ወዘተ ምግዛእ።

o

ናይ መፋጠኒን መሀብተሚ ዕድላት ዝድግፉ ምንጭታት ምግዛእ።

o

ናይ ፉሉይ ትምህርቲ ፕሮግራም መግበሪ ናውት/ደገፍቲ ምግዛእ።

o

ቋንቋ እንግሊዝ ሓድሽ ንዝኾኖም (ENL)ተምሃሮ ዝኾኑ ናውቲ/ደገፍቲ ምግዛእ።

o

ባህላዊ/ቋንቋዊ ትሕዝቶ ኣብ ግምት ዘእትዉ ሓሳባት ምግፋሕ።

Tigrinya
o

ዝውሃቡ ናይ Advanced Placement ኮርሳት ምግፋሕን ካብ ዝተፈላለዩ መቦቆል ዘለዎም ተምሃሮ ዝግበር
ምልመላ ምግፋሕ።

o

ነቲ ዘሎ ናይ ሙዚቃዊ ቲያትር ፕሮግራም ምግፋሕ።

o

ተግባረ-ኢዳዊ መሰረት ዘለዎም ፕሮግራማት፣ ናውቲን መሳርሕታትን (ንኣብነት፣ ኣውቶሞቲቭን ኢሌክትሪካል
ተሽከርከርቲ ምዕራይ፣ ቀጠልያ ቴክኖሎጂ፣ ፣ ናይ ማይ ቱቦታት ምዕራይ፣ ሃናጺነት፣ ነርሲንግን ኣብ ውሽጢ ገዛ
ዝውሃብ ክንክን፣ መርማሪ ሳይበርሰኩሪቲ፣ ወዘተ) ኣፕግሬድ ምግባር/ምምሕያሽ።

o

ነቲ ናይ ጥዕና ክንክን ሲስተም፣ ብሕታዊ ፋይናንስ፣ ወዘተ ንምርዳእን ንምጥቃም ዝኽእሉ ትሕዝቶታት ምእንቲ
ክህልዎ ነቲ ብመገዲ Adult Education ክፍሊ ዝውሃቡ ኮርስታት ምምሕያሽን ኣፕግሬድ ምግባርን።

o

ፍልጠት ከስርጽ ዝኽእል ምህሮን ማዕርነት ዘለዎ ናይ ነጥቢ ኣወሃህባ መስርሓት ንምድጋፍ ዘኽእሉ ናይ መገምገሚ
ናውቲን ምንጭታትን ምግዛእ።

o

ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቅሱ ወላ ሓደ

o

ካልእ _____________________

7. ንተምሃራይ ማሕበራዊን/ስምዒታዊን ደገፋት፤ (ንእትድግፎም ሓሳባት ምረጽ)
o

ኣብ እዋን ናይ ትምህርቲ መዓልቲ፣ ከምኡ ውን ናይ ምህሮ ሰዓታት ኣብ ዝናውሑሉ እዋናት ወይ ተምሃሮ ኣብ ገዛ
ኾይኖም ናይ ምህሮ ኣገልግሎታት ኣብ ዝረኽቡሉ እዋናት፣ ተወሳኺ ናይ ስነ ኣእሙሮኣዊ ጥዕና መካላኸሊ
ምንጭታትን ደገፍን ምቅራብ።

o

ተወሰኽቲ ሶሻል ዎርከራት፣ ናይ ቤት ትምህርቲ ናይ ምርሒት ካውንስለራት፣ ሳይኮሎጂስታት፣ ናይ ማሕበራዊ
ጥዕና ሰራሕተኛታትን ናይ ስነ ኣእሙሮኣዊ ጥዕና ሰርሕተኛታትን ምቁጻር ወይ ኮንትራት ምእታው።

o

ናይ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ንናይ ተምሃሮ ማሕበራዊ ተሞክሮ/ስምዒታዊ ጸገማትን ከምኡ ውን ናይ ስነ
ኣእሙሮኣዊ ጸገማት ዘለዎም ተምሃሮ ብዝሓሸ ደረጃ ንኸለልዩ እሞ ናብ ካውንስለር/ሶሻል ዎርከር ሪፈር ምእንቲ
ክገብሩዎም ስልጠና ምሃብ።

o

ነቲ ናይ 2019 ን 2021 ን ናይ Youth Risk Behavior Survey፣ Universal Mental Health Screener ን
School Health Index ን ተጠቂምካ ንጠለባት ናይ ተምሃሮ ምግምጋም።

o

ማሕበራዊ ስምዒታዊን ደህንነታዊ ብቁዕነት ክህልዉ ምእንቲ ስልጠናን ቀጻሊ ደገፍ ምሃብ።

o

ንሓገዝቲን ደገፍቲ መምሃራንን ወሲኽካ፣ ንሰራሕተኛታት ናይ ቤት ትምህርቲ፣ ንዝፍጸም ምግፋዕ ናይ ቆልዓ
ከለልዩ ዝኽእሉሉ ተወሳኺ ስልጠና ምሃብ።

o

ንተምሃሮን ስድራ ቤታትን ካብ ነፍሰ ቅትለትን ዕጽታት ብጸይ ጉቡእ ካም ምጥቃም መከላኸሊ ምንጭታት
ምቅራብ።

o

ምድሃል ናይ ምክልኻል ፕሮግራማት፣ ስልጠና ምሃብን፣ ናይ ምድሃል ተግባራት (ኣብ ኦንላይን ዝግበሩ ናይ
ምድሃል ተግባራት ወሲኽካ) ሪፖርት ዝግበሩል መገድታት ምምሕያሽ።

Tigrinya
o

ማሕበራዊን ስምዒታዊን ጠለባት ዘለዎም ተምሃሮ ንኸለልዩን ኣቐዲሞም ክፈልጡዎም ዝሕግዙ ናይ ማሕበራዊ
ስምዒታዊ ግምገማ፣ ከምኡ ውን ነቲ ዝርከብ ኣሃዝ ብዓይኒ ማሕበራዊ ስምዒታዊን ባህላዊን ቆላሕታ ርኢኻ
ከማይ ከተጽንዖ ከምዘሎካ ስልጠና ንሰራሕተኛታት ምሃብ።

o

ናይ ቤት ትምህርቲ ህንጻታት በብደረጅኡ ዝትግበር ኣዉንታዊ ጠባይ፣ ማሕበራዊ ስምዒታዊ ደህንነት መደገፊ
ስትራተጂታትን ናይ ተምሃሮ ተሳትፎ ንምድንፋዕ ምእንቲ ክኽእሉ ናይ ምኽሪ ደገፍ ምግባር።

o

ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቅሱ ወላ ሓደ

o

ካልእ _____________________

8. ነቶም ኣዝዮም ሓገዝ ዘድልዮም ተምሃሮና ምድጋፍ፤ (ንእትድግፎም ሓሳባት ምረጽ)
o

ብዛዕባ ምስ ጥዕናን ደህንነትን ርክብ ብዛዕባ ዘለዎም ኩነታት ንተምሃሮን ወለዲን ምርዳእ ወሲኽካ፣ ዝሓሸ ናይ
ጥዕና ምንጭታት ኣገልግሎት ንዘድልዮም ተምሃሮን ስድራ ቤታትን ምንጭታት ምቅራብ።

o

ኣብ እዋን ናይ ኮቪድ-19 ፓንደሚክ፣ ትምህርቲ ንዘቋረጹ ተምሃሮ ደልዮም ዝረኽቡ ደገፍቲ ሰራሕተኛታት
ምቁጻር።

o

ግዳም ሓደር፣ ኣብ ፎስተር ኬር፣ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝተባረሩን/ወይ ጥኑሳትን/ወይ ቀለውዕ ዘዕቡ ንዘለዉ
ተምሃሮ ደገፋት ምሃብ።

o

ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቅሱ ወላ ሓደ

o

ካልእ _____________________

9. ንኢሚግራንት ተምሃሮን ቋንቋ እንግሊዝ ዝምሃሩ ምድጋፍ፤ (ንእትድግፎም ሓሳባት ምረጽ)
o

ቋንቋ እንግሊዝ ሓድሽ ንዝኾኖም ተምሃሮን ስድራ ቤታትን ንዘለዎም ፉሉይ ጠለባት ፍታሕ ክኾኑ ዝኽእሉ ፉሉይ
ምንጭታት፣ መደባትን ደገፋትን ምሃብ።

o

ካብ ሓደ ቋንቋ ንዝዛረቡ ተምሃሮን ስድራ ቤታትን ንዘለዎም ፉሉይ ጠለባት ፍታሕ ክኾኑ ዝኽእሉ ፉሉይ
ምንጭታት፣ መደባትን ደገፋትን ምሃብ።

o

ናይ መተርጎሚ መሳርሒን ናውቲን (ንኣብነት፣ ኣብ መንጎ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተናታትን ስድራ ቤታትን ዝሓሸ
ምርድዳእ ክህሉ ዘኽእሉ ናይ መተርጎሚ ሄድሴት/ሶፍትር፣ ብመበቆል ቋንቋ ዝተሓትሙ ሰነዳት፣ ሓደሽቲ ንዝመጹ
ተምሃሮ ናይ ማህደረ ቃላት መጽሓፍ፣ ወዘተ) ምቅራብ።

o

ነዚ ዘሎ ንዓበይቲ ዝተዳለወ ትምህርቲ፣ ነቶም ንቋንቋ እንግሊዝ ሓድሽ ዝኾኑ ኣብ ግምት ዘእትዉ ኮርሳት ንክህልዎ
ምግፋሕ።

o

ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቅሱ ወላ ሓደ

o

ካልእ _____________________

10. ንወለዲን ስድራ ቤታትን ምድጋፍ፤ (ንእትድግፎም ሓሳባት ምረጽ)

Tigrinya
o

ወለዲ ኣብ ህይወትን ትምህርቲን ደቆም ዝዋስኡሎም ዕድላት ምብዛሕ።

o

ብ BPS Parent Centers ንዝውሃቡ ናይ ብኣካል ተረኺብካን ብቨርቹዋል ናይ ወለድን ስድራ ቤትን መደባት
ምቅጻል። (ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት መግለጽታት፣ ናይ ኣስተምህሮ ግዜታት፣ ናይ ደገፍ ጉጅለታትን
ፉሉይ መደባትን ንህብ ኢና)።

o

ንስድራ ቤታት ናይ ስነ ኣእሙሮኣዊ ጥዕና ምንጭታት።

o

ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቅሱ ወላ ሓደ

o

ካልእ _____________________

11. ናይ ሞያዊ ምዕባለ ተበግሶታት፤ (ንእትድግፎም ሓሳባት ምረጽ)
o ንሰራሕተኛታት ናይ Next Generation ን ካልኦት ናይ NYSED ናይ ምህሮ ደረጃታት ስልተና ምሃብ (ንኣብነት፣
ቁጽሪ፣ እንግሊዝ፣ ሳይንስ፣ ሶሻል ስታዲስ፣ ወዘተ)
o

ንሰራሕተኛታት ናይ ቨርቹዋል ምህሮ ስትራተጂታትን ናይ ኦንላይን ምህሮ ፕሮግራማት ስልጠና ምሃብ (ንኣብነት፣
ስኩሎጂ)።

o

ኣብ ኣካዳሚካዊ ናይ ትምህርቲ ዓይነት ከባቢታት ሞያዊ ናይ ምዕባለ ዕድላት ምቅራብ።

o

ንእንግሊዝ ከም ሓድሽ ቋንቋ(ENL) ን ካልኦት ናይ ስፔሻል ኤዱኬሽን ማምሃራን ናይ ሞያዊ ምዕባለ ባይታ
ምሃብ።

o

ንኣመሓደርቲ ሞያዊ ናይ ምዕባለ ባይታ ምሃብ።

o

ኣዎንታዊ ናይ ቤት ትምህርቲን ክፍሊን ሃዋህው ከም ዝህሉ ብዛዕባ ዘግብሩ ቴክኒካት ንመምሃራንን ኣመሓደርቲን
ስልተና ምሃብ (ንኣብነት፣ ኣብ ክንዲ መቅጻዕቲ ዘለዉ ካልእ ኣማራጽታት፣ ናብ ንቡር መምለሲ ልምምዳት፣
ባህላዊን ቋንቋዊን ኩነታት ኣብ ግምት ዝእቱ ኣመሃህራ፣ ቅዲ ኩነታት ምፍጻም ኣቀዲምካ ስጉምቲ እናወሰድካ
ትኸደሎም ናይ ክፍሊ ኣመሓድራ ቴክኒካት፣ ማሕበራዊ ስምዒታዊ ምህሮ)።

o

ናይ ግምገማ ኣሃዝ ተጠቂሞም ንዝውሃብ ምህሮ ብመሰረት ጠለባት ተምሃሮ ንምስናዕ ምእንቲ ክኽእሉ
ንመምሃራን ስልጠናን ደገፍን ምሃብ።

o

ናብ Advanced Placement፣ ምፍጣንን/ወይ ምህብታም ከብጽሕ ዝኽእል ሞያዊ ምዕባለ።

o

ሞያዊ ናይ ምዕባለ ዕድላት ንምድንፋዕ ዘኽእሉ ናውቲ ምግዛእ።

o

ኣብ ላዕሊ ካብ ዝተጠቅሱ ወላ ሓደ

o

ካልእ _____________________

12. ካልኦት ናይ ምህዞ፣ ካብ ንቡር ወጻኢ፣ ምርምር-መሰረት ዝገበሩ ሓሳባት እንተለዉኻ ኣብዚ ግለጾም። ___________

